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أمن وحامية الوثائق اإللكرتونية من خالل املعايري الدولية
والنصوص الترشيعية :دراسة تحليلية للمعيارين ISO 27001و
 ISO 27002والقانون  04-15املتعلق بالتوقيع االلكرتوين

Sécurité et protection des documents électroniques
au moyen de normes internationales et de textes
législatifs : une étude analytique des normes ISO
27001, ISO 27002 et de la loi 15-04 relative à la
signature électronique
Security and Protection of Electronic Documents
through International Standards and Legislative Texts:
an Analytical Study to ISO 27001, ISO 27002 and the
Law 15-04 Related to Electronic Signature
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مقدمة

تعتبرالوثائق اإللكترونية من املقومات األساسية التي تعتمد عليها الحكومة اإللكترونية،
سواء كان ذلك في املؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص ،ونظرا ألهميتها وجب االعتراف
بمصداقيتها كما هو الحال عند نضيرتها الورقية ،واالهتمام بها وحمايتها من جميع املخاطر
التي قد تتعرض لها كالسرقة ،التزوير ،القرصنة ،الفيروسات وغيرها من املخاطر.
هذا ما جعل املنظمات والهيئات الدولية تعمل على إصداراملعاييرالخاصة بأمن وحماية
الوثيقة اإللكترونية ،ملساعدة مختلف املؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة على
توفيرأعلى درجات األمن والحماية عند االعتماد على نظم وبرامج إدارة الوثائق االلكترونية
في مختلف مراحل التسييراإلداري ،وفي هذا اإلطارقامت املنظمة الدولية للتقييس بإصدار
املعيارين  ISO 27001و ISO 27002واملتعلقين بتكنولوجيا املعلومات وتقنيات األمن ونظم
إدارة وحماية املعلومات وقواعد ممارسة أمن املعلومات.
وباملوازاة مع ذلك تسعى معظم الدول إلى مواكبة التحول نحو نظم إدارة الوثائق
االلكترونية من خالل إصدار النصوص التشريعية الالزمة لذلك ،وعلى هذا األساس
حاول املشرع الجزائري توفير الحماية الالزمة للوثيقة االلكترونية من خالل إصدار النص
التشريعي املتمثل في القانون  04-15الذي يحدد القواعد العامة للتوقيع والتصديق
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االلكترونيين ،والذي حدد آلية حماية الوثيقة اإللكترونية من خالل التوقيع االلكتروني،
ومن هذا املنطلق جاءت اإلشكالية الرئيسية للدراسة كما يلي:
•ما مدى مساهمة املعيارين  ISO 27001و ISO 27002والقانون  04-15الذي
يحدد القواعد العامة للتوقيع والتصديق االلكترونيين في أمن وحماية الوثائق
اإللكترونية؟
•وتفصيال لإلشكالية الرئيسية يمكن طرح مجموعة من التساؤالت التالية:
•ما هو مفهوم الوثيقة اإللكترونية وما هي أهم املخاطرالتي تتعرض لها؟
•ما هي طرق حماية الوثيقة اإللكترونية؟
•ما هو محتوى املعيارين  ISO 27001و ISO 27002وما هو دورهما في حماية
الوثيقة االلكترونية؟
•كيف يساهم النص التشريعي  04-15في حماية الوثيقة اإللكترونية في الجزائر؟
 .1تعريف الوثيقة االلكرتونية وأهداف الدراسة
 .1.1أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف كاآلتي:
•التعرف على أهم املخاطرالتي تهدد الوثائق اإللكترونية وسبل حمايتها.
•التعريف باملعاييرالدولية الخاصة بأمن وحماية الوثائق اإللكترونية واستراتيجياتها
في الحفاظ على الوثائق االلكترونية.
•التعرف على أهم التشريعات في الجزائر والتي تساعد في أمن وحماية الوثائق
االلكترونية.
•التعرف على دور كل من املعاييروالتشريعات في أمن وحماية الوثائق اإللكترونية.
 .2.1تعريف الوثيقة االلكرتونية

يعرف املجلس الدولي لألرشيف الوثيقة اإللكترونية بأنها كل املعلومات املسجلة
الصادرة أوالواردة في نطاق إدارة نشاط رسمي أوشخ�صي ،من بدايته إلى نهايته ،التي تشمل
محتوى ومحيط وهيكل لتبرهن على حقيقة النشاط ،بغض النظر عن شكلها ووسائط
تخزينها ،وقد تكون هذه الوثائق في شكل مواقع أنترنت ،وثائق صادرة عن معالجة النص
بالكمبيوتر ،قواعد البيانات والنصوص الفائقة ،الصور والصفحات املنشورة ،البرامج
الحاسوبية ،البريد اإللكتروني والشرائط املصورة...إلخ)Mc Donald 2005:10( .
كما جاء تعريفها بأنها مستندات تنتجها وتحفظها املؤسسات واإلدارات في خضم
النشاطات اليومية بصورة عفوية ،بمساهمة تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،فهي تعالج
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نواتج نشاطاتها وشواهد على وظائفها وأعمالها ،على أن تتوفر في هذه الوثائق الشروط
التالية:
•األصالة (.)Authenticity
•السالمة (.)Integrity
•الثبوتية (.)Reliability
•قابلية االستعمال (( .)Operabilityشعبان )80 :2016
وتعرف الوثائق االلكترونية كذلك بأنها عبارة عن مادة (بيانات أو برامج) مشفرة
لالستخدام بواسطة الحاسوب وقد يتطلب استخدام هذه املادة وجود طرفية مرتبطة
مباشرة بجهاز الحاسوب (مثل مشغل األقراص املدمجة) أو شبكة حاسوبية مثل شبكة
االنترنت( .شاشة )157 :2016
مما سبق يتضح أن الوثيقة اإللكترونية هي كل وثيقة تحتوي على معلومات مسجلة
بواسطة الحاسب اآللي ومخزنة على وسائط إلكترونية ،يتم معالجتها وإتاحتها باستخدام
التقنيات الحديثة ،وقد تكون في شكل صورة أو نص أو صوت أو أي شكل من أشكال
املعلومات اإللكترونية.
 .2أمن وحامية الوثيقة االلكرتونية
تسعى مختلف املؤسسات والهيئات على جعل التعامل مع الوثائق االلكترونية بداية
من االقتناء إلى املعالجة والتخزين ثم االتاحة ،على درجة عالية من األمن ووفق شروط
الحماية الالزمة.
 .1.2مفهوم أمن وحامية الوثيقة اإللكرتونية

جاء مفهوم أمن وحماية الوثيقة االلكترونية بأنها السياسات واملمارسات والتقنيات
التي يجب توفيرها داخل املؤسسة لتداول املعلومات والوثائق عبرالشبكات بدرجة معقولة
من األمان ،هذا األمان ينطبق على عمليات املعالجة والتخزين االلكترونيSadowsky( .
)2003: 164
كما يقصد به مجموع اإلجراءات والقواعد والتشريعات التي توضع للحفاظ على سالمة
وتكامل نظام املعلومات من التخريب والعبث والفقدان ،وكذلك من التغيير واالستعمال
غيراملسموح به ،سواء كان هذا التغييرأو التخزين مقصود أو غيرمقصود( .عطيات :2004
)122
يتضح مما سبق أن أمن وحماية الوثيقة اإللكترونية يتعلق بمجموع اإلجراءات
والعمليات التي تساعد على تجنيب الوثيقة كل العوامل التي تؤدي إلى فقدانها أو تعرضها
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للمخاطر ،من خالل حماية الحواسيب والنظم ووسائط التخزين وعمليات املعالجة
وشروط اإلتاحة.
 .2.2املخاطر التي تتعرض لها الوثيقة اإللكرتونية

تتعرض الوثيقة اإللكترونية إلى مجموعة من املخاطر في مختلف مراحل استخدامها،
بداية من االقتناء الرقمي ،وصوال إلى املعالجة والتخزين واالتاحة وقد ذكر أشرف محمد
عبده أهم هذه املخاطروالتي لخصها فيما يلي( :أشرف )284-283 :2015
•الوصول غير املرخص إلى األجهزة ووسائط التخزين وكذلك قواعد البيانات التي
تعمل على تشغيل النظام سواء داخل أو خارج املؤسسة.
•التلف الذي يصاحب دخول الفيروسات أثناء انتقال املعلومات عبر
قنوات ووسائل االتصال املختلفة.
•تعطل اآلالت والتجهيزات وتوقفها عن العمل بسبب عطل ميكانيكي أو عطل في
البرمجيات.
•وجود بعض التجهيزات أو املحطات الطرفية في أماكن غيرآمنة مما يجعلها عرضة
للسرقة.
•عدم كفاية إجراءات أمن وحماية الوثائق اإللكترونية كأن تكون غيرمحمية بشكل
كاف أو يكون من السهل على الغيراكتشاف آلية الحماية املستخدمة والقدرة على
تعطيلها.
فالوثائق االلكترونية معرضة للعديد من املخاطر سواء تلك املتعلقة بالتجهيزات أو
البرمجيات ،أو عمليات القرصنة املنظمة ،لذا وجب توفير أجود وأحسن طرق الحماية في
ظل بيئة رقمية متطورة ومتغيرة باستمرار.
 .3.2طرق وإجراءات حامية الوثيقة اإللكرتونية
بغية توفير أحسن الشروط لحماية الوثيقة االلكترونية ،وجب اتباع مجموعة من
الخطوات واإلجراءات نلخصها فيما يلي:
•استخدام البرامج املضادة للفيروسات ( )Les Antivirusوتحديثها.
•فحص وسائط التخزين قبل استعمالها وعمل نسخ احتياطية للبرمجيات
وامللفات( .عطيات )151 :2004
•استخدام الجدران النارية التي تقوم بتنظيم حركة البيانات والحفاظ على أمن
الشبكات( .الجنيبهى )65 :2005
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•تشفير البيانات عند إرسالها عبر الشبكات وذلك بتحويلها إلى رموز غير مفهومة
ودون معنى ملنع أي شخص غيرمرخص له من االطالع عليها)Stamp 2011: 492( .
•اعتماد تقنية الكاشفات اإللكترونية والبيولوجية (تقنية الكشف عن مالمح
الوجه ،قزحة العين ،الصوت ،بصمة األصبع ،كف اليد)
•عدم االحتفاظ بالبيانات الحساسة في الحاسب اآللي مثل البيانات املالية
والشخصية خشية وقوعها بأيدي املخترقين.
•عدم استخدام البرامج املجانية غير املوثوق بها ،ألن عددا كبيرا منها يقوم بتثبيت
برامج التجسس وضرورة التأكد من اتفاقية الترخيص بشكل كامل قبل تثبيت أي
برنامج( .األرياني )48 :2016
فاتباع اإلجراءات السابقة مع تحديد أهم األخطار التي تتعرض الوثيقة االلكترونية في
مختلف مراحل استخداماتها ،يساهم في حمايتها وسريتها وديمومتها لالستعمال على املدى
البعيد.
 .3املعايري الدولية لحامية الوثيقة االلكرتونية
اهتمت املنظمة الدولية للتقييس بالتحول الحاصل نحو استخدام نظم وبرامج إدارة
الوثائق اإللكترونية من طرف مختلف املؤسسات والهيئات ،حيث قامت بوضع عدة معايير
خاصة بالوثيقة االلكترونية؛ وضمت هذه املعاييرمجاالت اإلدارة والتسيير ،األمن ،الحماية
واإلتاحة ،ومن هذه املعايير نجد املعايرين  ISO 27001و ISO 27002والذين تطرقا آللية
أمن وحماية الوثيقة االلكترونية.
 .1.3معيار  ISO27001الخاص بنظم إدارة وحامية املعلومات (املتطلبات)

يحدد هذا املعيار املستلزمات الواجبة لتصميم ووضع نظام لتسيير أمن املعلومات من
خالل توضيح مراحل اإلعداد واالستغالل واملراقبة والتطوير ،ويعطي املستلزمات الخاصة
بالوثائق ،وهو نظام إدارة متحكم لحماية املعلومات ويقلل من التهديدات التي تواجه جميع
العمليات التجارية ،واملراقبة والتحكم الفعال ملخاطر أمن املعلوماتISO/CEI 27001:(( .
2013
 .1.1.3هيكلة املعيار

يعتمد هذا املعيار في عمله على تسعة أجزاء للمعالجة التي حددها تحالف صناعة
حماية شبكات االنترنيت ( )CSIAويمكن تلخيصها كاالتي:
1 .تعريف املجال لـنظام إدارة حماية املعلومات(.)ISMS
2 .تعريف سياسة حماية املعلومات.
507

كحيلة سارة -الجزائر  - 2أمن وحماية الوثائق اإللكترونية من خالل املعاييرالدولية والنصوص التشريعية

3 .تقييم األخطار/التحليل.
4 .إدارة الخطر.
5 .تحديد األهداف للسيطرة والسيطرة الفعلية عليها  /التطبيق.
6 .تجهيزبيان (كشف) التطبيق.
7 .تطبيق وتشغيل نظام إدارة حماية املعلومات.
8 .استمراراملراقبة ومراجعة نظام إدارة حماية املعلومات.
9 .إدامة وتحسين نظام إدارة حماية املعلومات)25-Humphreys 2016 : 23( .
فقد حاول هذا املعيار العمل على تحديد كل النقاط املهمة والتي يجب االعتماد عليها
عند انشاء واعتماد نظم لحماية املعلومات والوثائق االلكترونية داخل أي مؤسسة.
 .2.1.3هدف املعيار

وهو يهدف إلى تحديد االحتياجات الالزمة لتنفيذ وتشغيل وصيانة وتوثيق نظام إدارة
أمن املعلومات داخل املؤسسة ،ويتم تطبقه في أربعة مراحل:
•الخطة :تأسيس نظام إلدارة أمن املعلومات.
•التنفيذ :البدء في تنفيذ الخطط وتشغيلها.
•التحقق :مراجعة النظام بعد تنفيذه.
•العمل :صيانة وتحسين النظام( .الشريف )95 :2016
فالتطبيق الفعال لهذا املعيار يساعد املؤسسات ،في توفير درجة عالية من الحماية
للوثائق االلكترونية ،مما يقلل من احتمالية تعرضها للضياع والقرصنة ،كما عملت
املنظمة الدولية للتقييس على مواكبة التغييرات الحاصلة في املجال التكنولوجي من خالل
العمل على إصدارمعاييرالحقة مكملة لهذا املعيار.
 .2.3معيار  :ISO27002قواعد مامرسة أمن املعلومات
 .1.2.3تعريف املعيار

هو معيار أكثر تفصيال عن معيار  ISO27001لكونه يضع إرشادات وأسس عامة لبدء
وتنفيذ إدارة أمن املعلومات وتحسينها والحفاظ عليها داخل املؤسسة ،وحدد املعيار عدة
تعاريف ألهم املصطلحات التي لها عالقة بوضع وتجسيد نظم إدارة أمن وحماية املعلومات
والوثائق االلكترونية نذكرمنها)33-G. Ngqondi 2009: 32( :
•أمن املعلومات :أي الحفاظ على سرية وسالمة وتوافراملعلومات.
•الخطر :مزيج من احتمال الحدث ونتيجته.
•تحليل املخاطر :االستخدام املنهجي للمعلومات لتحديد املصادرولتقديراملخاطر.
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•تقييم املخاطر :عملية مقارنة املخاطراملقدرة مقابل معاييراملخاطراملحددة.
•معالجة املخاطر :عملية اختياروتنفيذ التدابيرلتعديل املخاطر.
يوفراملعيارنصائح عامة حول األهداف املقبولة إلدارة أمن املعلومات والوثائق ،ويقوم
بوضع مبادئ توجيهية لعملية تطويرمعاييراألمن التقنية وإدارة األمن الفعالة.
 .2.2.3هيكلة املعيار

يحتوي املعيارعلى إحدى عشرة بندا للتحكم األمني وهي كما يلي:
1 .السياسة األمنية.
2 .تنظيم أمن املعلومات.
3 .إدارة الوصول.
4 .أمن املوارد البشرية.
5 .األمن املادي والبيئي.
6 .إدارة االتصاالت والعمليات.
7 .التحكم في الوصول.
8 .اقتناء وتطويرنظم املعلومات.
9 .إدارة حوادث أمن املعلومات.
	10.إدارة استمرارية األعمال.
	11.االمتثال القانوني)15-Béatrice Joucreau; Julien Levrard 2014: 09( .
فاملعيار  iso 27002يحدد فئات األمان الرئيسة التي تساعد على حماية الوثائق
واملعلومات االلكترونية ،ويتيح للمؤسسات العمومية والخاصة وحتى األفراد بناء نظم
الحماية التي تساعد على تحقيق أمن املعلومات وسريتها وتوافرها وسالمتها على املدى
الطويل.
 .3.3دور املعيارين  ISO 27001و ISO 27002يف حامية الوثيقة االلكرتونية

من خالل دراسة أهم ما جاء في املعيارين؛ فهما يساهمان في حماية الوثيقة اإللكترونية
من خالل:
•وضع سياسة أمنية لحماية الوثائق اإللكترونية يمكن لكل مؤسسة أن تطبقها،
قد تكون عبارة عن نظام أو برنامج أمني والتي من شأنها أن تحمي الوثائق من أي
خطر.
•التحقق من تفعيل كل أجزاء السياسة األمنية.
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•تقييم املخاطر التي تتعرض لها الوثيقة اإللكترونية ،وهذا يساعد املؤسسات في
تحديد الحوادث املحتملة وتحديد مستوى الخطر.
•تحديد نقاط الضعف والقوة في أي برنامج أو نظام أمني ومحاولة تدارك ذلك
ووضع تدابير للسالمة والوقاية من جميع األخطار التي قد تتعرض لها الوثيقة
اإللكترونية.
•وضع نظام إدارة وحماية املعلومات وهو مجموعة من السياسات والعمليات
وإدارة املخاطرالخاصة بأمن املعلومات.
•تحديد األبعاد الثالثة لحماية املعلومات املتمثلة في السرية ،التكاملية ،التوافر،
والتي تحمي الوثيقة اإللكترونية من السرقة أو التالعب في محتوى البيانات أو
فقدانها جراء عطل في أحد األجهزة أو األنظمة.
•وضع بنود التحكم األمني الذي يساعد املؤسسات على تحقيق أهداف االمن
والسالمة من خالل بناء نظام رقمي ،لحماية املعلومات كأنظمة التشفير.
ومما سبق ومن خالل الدراسة التحليلية للمعيارين  ISO 27001و ISO 27002يتضح
أن االعتماد على املعايير الدولية ألمن وحماية الوثيقة اإللكترونية له العديد من نقاط
القوة كما أنه ال يخلو من بعض نقاط الضعف والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
 .1.3.3نقاط القوة الواردة يف املعيارين

وضع تعريف ملجموعة من املصطلحات ذات العالقة بأمن وحماية الوثيقة اإللكترونية.توضيح كيفية إنشاء نظام إدارة وحماية املعلومات(.)ISMSتقييم األخطارالتي تتعرض لها الوثيقة اإللكترونية.توفير مجموعة من الجداول املساعدة على فهم كيفية تقييم املخاطر ومدى توافرهاوسريتها.
وضع دليل لحماية الوثائق اإللكترونية في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الرقمية. .2.3.3نقاط الضعف الواردة يف املعيارين  ISO 27001وISO 27002

نقاط الضعف الواردة في املعيارين هي:
•عدم التفصيل في املخاطرالتي تتعرض لها الوثيقة اإللكترونية وسبل الوقاية منها.
•لم يتطرق املعيارين إلى التوقيع اإللكتروني الذي يعتبر من أهم أساليب حماية
الوثيقة اإللكترونية.
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•لم يحدد املعيارين أهم املعايير ذات العالقة بهما ،والتي من شأنها مساعدة
املختصين في إعداد نظم وبرامج إدارة الوثائق اإللكترونية وتوفير الحماية الالزمة
للوثيقة اإللكترونية.
•لم يدرجا بعض النماذج الخاصة بنظم وبرامج حماية الوثيقة اإللكترونية،
ملساعدة املؤسسات على اقتناء النظم والبرامج األكثرفعالية.
 .4حامية الوثيقة اإللكرتونية من خالل القانون  15-04املتعلق بالتوقيع والتصديق االلكرتونيني
يسعى املشرع الجزائري إلى مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال اإلدارة،
حيث تشهد السنوات األخير توجه غالبية املؤسسات والقطاعات الوزارية إلى التوجه
نحو الرقمنة واستخدام نظم إدارة الوثائق اإللكترونية ،كما هو الشأن في وزارة العدل،
وزارة التربية الوطنية ،وزارة الداخلية ،وزارة املالية  ،...وغيرها من املؤسسات والقطاعات
الوزارية وعلى هذا األساس بادر بإصدار القانون  04-15املؤرخ في  01فبراير  2015املتعلق
بالتوقيع والتصديق االلكترونيين ،حيث أعطى الصبغة القانونية الستخدام التوقيع
االلكتروني في مختلف مراحل التسيير اإلداري وهذا ما ساهم في توفير العديد من السبل
والخيارات لحماية الوثائق االلكترونية من مختلف املخاطرالتي تهددها.
 .1.4محتوى القانون  15-04املتعلق بالتوقيع والتصديق االلكرتونيني

يتضمن هذا النص التشريعي املتعلق بالتوقيع والتصديق االلكترونيين في الجزائر
 10فصول موزعة على خمسة أبواب؛ (القانون  04-15يحدد القواعد العامة املتعلقة
بالتوقيع والتصديق االلكترونيين )16-06 :2015
1 .الباب األول  :تضمن الباب األول ثالثة فصول :
•حيث جاء في الفصل األول هدف القانون وهو تحديد القواعد العامة املتعلقة
بالتوقيع والتصديق االلكترونيين.
•أما الفصل الثاني فتضمن التعاريف القانونية للمصطلحات ذات العالقة بنص
هذا القانون ،ومما جاء فيه أن التوقيع االلكتروني عبارة عن بيانات في شكل
إلكتروني ،مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى ،تستعمل كوسيلة
توثيق،
•أما الفصل الثالث فحدد فيه املشرع الجزائري املبادئ العامة للتوقيع اإللكتروني.
 2 .الباب الثاني  :أما الباب الثاني فتضمن فصليين؛
•1حيث حدد الفصل األول متطلبات التوقيع االلكتروني وهي؛ أن ينشأ على
أساس شهادة تصديق إلكتروني موصوفة ،وأن يرتبط باملوقع دون سواه ،وأن
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يكون مرتبطا بالبيانات الخاصة به ويمكن من تحديد هويته ،وأن يكون مصمما
بواسطة آلية مؤمنة ،وبوسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع.
•أما الفصل الثاني فتضمن آليات إنشاء التوقيع اإللكتروني والتحقق منه،
وشروط إنشاء هذه اآللية ،والتي حددها القانون في:
•وجوب أن تضمن هذه اآللية بواسطة الوسائل التقنية واإلجراءات املناسبة ،ما
يلي:
•أال يمكن عمليا مصادفة البيانات املستخدمة إلنشاء التوقيع اإللكتروني إال
مرة واحدة ،وأن يتم ضمان سريتها بكل الوسائل التقنية املتوفرة.
•أال يمكن إيجاد البيانات املستعملة إلنشاء التوقيع اإللكتروني عن طريق
االستنساخ وأن يكون هذا التوقيع محميا من أي تزوير عن طريق الوسائل
التقنية املتوفرة وقت االعتماد.
•أن تكون البيانات املستعملة إلنشاء التوقيع اإللكتروني محمية بصفة موثوقة
من طرف املوقع الشرعي من أي استعمال من قبل اآلخرين.
•يجب أن ال تعدل البيانات محل التوقيع وأن ال تمنع أن تعرض هذه البيانات
على املوقع قبل عملية التوقيع.
.	.الباب الثالث  :أما الباب الثالث فتناول فيه املشرع التصديق اإللكتروني ،وتضمن
أربع فصول:
•الفصل األول تناول شهادة التصديق اإللكتروني املوصوفة.
•الفصل الثاني :يتناول سلطات التصديق اإللكتروني ،وضم ثالث أقسام،
•حيث تناول القسم األول السلطة الوطنية للتصديق االلكتروني ،وأشار إلى
أنه تنشأ لدى الوزير األول سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية
واالستقالل املالي ،كما حدد مهامها.
•أما القسم الثاني فتضمن السلطة الحكومية للتصديق االلكتروني ،كما قام
بتحديد مهامها.
•أما القسم الثالث فتضمن السلطة االقتصادية للتصديق اإللكتروني ،واملهام
املنوطة بها.
•فيما تناول الفصل الثالث من الباب الثاني ،النظام القانوني لتأدية خدمات
التصديق اإللكتروني ،حيث تطرق إلى مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني
ومسؤولياتهم ،وتناولت املادة  34من الشروط التي تتوفر في طالب الترخيص
لتأدية خدمة التوقيع اإللكتروني واملتمثلة في:
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•أن يكون خاضعا للقانون الجزائري للشخص املعنوي أو الجنسية الجزائرية
للشخص الطبيعي ،وأن يتمتع بقدرة مالية كافية.
•أن يتمتع بمؤهالت وخبرة ثابتة في ميدان تكنولوجيات اإلعالم واالتصال
للشخص الطبيعي أو املسيرللشخص املعنوي.
•أن ال يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة تتنافى مع نشاط تأدية
خدمات التصديق اإللكتروني.
4 .الباب الرابع :أما الباب الرابع تضمن فصليين حيث جاء في الفصل األول منه
العقوبات املالية واإلدارية املترتبة عن عدم احترام مؤدي خدمات التصديق
االلكتروني ألحكام دفتر الشروط أو سياسة التصديق االلكتروني الخاصة به،
أو في حالة انتهاك مؤدي خدمات التصديق االلكتروني للمقتضيات التي يتطلبها
الدفاع الوطني ،وتناول الفصل الثاني األحكام الجزائية ،حيث يعاقب بالحبس
وبغرامات مالية كل من لم يحترم الشروط التي جاءت في نص القانون حسب ما
أوضحته املواد من  66إلى  75منه.
 .	.الباب الخامس :وأخيرا الباب الخامس فهو عبارة عن أحكام انتقالية وختامية.
 .2.4دور القانون  15-04يف حامية الوثيقة اإللكرتونية

من خالل تحليل القانون  04-15فهو يساهم في حماية الوثيقة اإللكترونية من خالل:
1 .إعطاء مصداقية للوثيقة اإللكترونية واعتبارها وثيقة رسمية ،من خالل االعتراف
بالتوقيع اإللكتروني.
2 .التوقيع اإللكتروني يحمي الوثيقة اإللكترونية من أشكال التزوير والتحريف
والسرقة وال ينسبها إال ملنشئها األصلي.
3 .تحديد سلطات التوقيع اإللكتروني التي من شأنها أن تقوم بإعداد سياسة
التصديق اإللكتروني ،إضافة إلى مجموعة من املهام املوكلة إليها واملتعلقة بالجهة
التابعة لها.
4 .وضع النظام القانوني لتأدية خدمات التصديق اإللكتروني.
5 .وضع األحكام الجزائية من خالل املعاقبة بالسجن وبغرامات مالية كل من؛
•يؤدي بقرارات كاذبة للحصول على شهادة التصديق اإللكتروني.
•من يقوم بحيازة وإفشاء أو استعمال بيانات إنشاء التوقيع اإللكتروني الخاصة
بالغير.
•كل من يؤدي خدمات التصديق اإللكتروني وال يحافظ على سرية البيانات املتعلقة
بشهادات التصديق اإللكتروني املمنوحة ،وجمه بيانات املعني دون موافقته.
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•استعمال شهادة التصديق اإللكتروني لغيراألغراض التي منحت له.
• .3.4نقاط القوة ونقاط الضعف املتعلقة بحماية الوثيقة االلكترونية الواردة في
النص التشريعي 04-15
ومما سبق ومن خالل دراسة مضمون القانون  04 -15الخاص بالتوقيع والتصديق
االلكترونيين ،فإن التقيد بهذا النص في أمن وحماية الوثيقة اإللكترونية له العديد من
نقاط القوة وبعض نقاط الضعف والتي نوجزها فيما يلي:
 .1.3.4نقاط القوة املتعلقة بحامية الوثيقة االلكرتونية الواردة يف النص الترشيعي 15-04

حاول املشرع الجزائري مواكبة التطورات الحاصلة التي أحدثتها تكنولوجيا املعلومات
واالتصال ،وزيادة توجه مختلف املؤسسات واإلدارات العمومية نحو استخدام نظم إدارة
الوثائق االلكترونية ،وتمثلت نقاط القوة الواردة في النص التشريعي  04-15كما يلي:
•التعريف بأهم املصطلحات ذات العالقة بالتوقيع اإللكتروني.
•تحديد سلطات التصديق اإللكتروني واملهام املوكلة إلى كل سلطة.
•تعيين مؤدي خدمات التوقيع اإللكتروني وأدواره ومسؤولياته.
•تحديد سياسة التصديق اإللكتروني ومسؤوليات املوقع ،والتطرق إلى مشروعية
التوقيع اإللكتروني الخارجي ،وذلك من خالل اتفاقية االعتراف املتبادل الذي
أبرمته الدولة.
 .2.3.4نقاط الضعف

على الرغم من كون النص التشريعي  04-15املتعلق بالتوقيع والتصديق االلكترونيين
يسعى إلى حماية الوثيقة االلكترونية من خالل إعطاءها الصبغة القانونية في مختلف
التعامالت ،إال ان هذه النص له العديد من نقاط الضعف ،نلخصها فيما يلي:
•لم يتطرق القانون إلى أشكال التوقيع اإللكتروني املعترف بها إلثبات مصداقية
الوثيقة اإللكترونية.
•لم يحدد القانون حقوق املوقع ،وكيفية تعويضه في حالة تعرض توقيعه للسرقة
أو التزوير.
•املشرع الجزائري لم يذكرشروط التوقيع اإللكتروني وإجراءاته.
• لم يتم اإلشارة في هذا القانون إلى دور التوقيع اإللكتروني في إبرام املعامالت
التجارية.
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خامتة
يتزايد يوما بعد يوم االعتماد على الوثائق االلكترونية في مختلف مراحل التسيير
اإلداري ،ولتوفير الشروط الضرورية ألمن وحماية الوثائق اإللكترونية وجب االعتماد على
املعاييرالدولية والنصوص التشريعية ،ملواجهة املخاطرالتي تتعرض لها ومواكبة التحديات
التي تواجهها في ظل بيئة رقمية متغيرة ومتطورة باستمرار ،ومن خالل دراستنا للمعيارين
 ISO 27001و ISO 27002والنص التشريعي  04-15توصلنا ملجموعة من النتائج اهمها:
•أن املعيارين  ISO 27001و ISO 27002لهما دور كبيرفي حماية الوثيقة اإللكترونية
من خالل وضع سياسة أمنية لحمايتها ،وتحديد خطوات بناء نظام ادارة حماية
املعلومات.
•يساهم القانون  04-15الخاص بالتوقيع والتصديق االلكترونيين في حماية
الوثيقة االلكترونية ،من خالل إعطاء صفة الرسمية للوثيقة اإللكترونية
واستعمالها في النشاط اإلداري داخل املؤسسات واإلدارات العمومية والخاصة،
إضافة إلى تعيين سلطات التوقيع االلكتروني وتحديد مهامها وآلية حماية الوثيقة
االلكترونية من خالل التوقيع والتصديق االلكترونيين.
ومن أجل استخدام فعال للوثائق االلكترونية في مختلف املؤسسات والهيئات
العمومية والخاصة نقترح ما يلي:
•تشجيع املؤسسات واإلدارات العمومية نحو استخدام نظم وبرامج إدارة الوثائق
االلكترونية وهذا لإليجابيات واملزايا التي تتيحها.
•االعتماد على املعايير الدولية الخاصة بحماية الوثائق اإللكترونية عند بناء نظم
إدارة الوثائق ،خاصة منها املعياران  iso 27001و.iso27002
•االعتماد على التوقيع االلكتروني في حماية الوثيقة االلكترونية تماشيا مع النص
التشريعي  04-15املتعلق بالتوقيع والتصديق االلكترونيين.
•تكوين القائمين على إدارة مشاريع الرقمنة وإدارة الوثائق االلكترونية في املؤسسات
واإلدارات العمومية على آلية حماية الوثائق االلكترونية من خالل املعاييرالدولية
والنصوص التشريعية وهذا من خالل برامج التكوين املستمر.
نشرالوعي املعلوماتي والثقافة الرقمية في املجتمع وتشجيع املستفيدين على استخدام
الوثائق والخدمات االلكترونية لتحقيق حاجياتهم.
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مستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالوثيقة االلكترونية وتوضيح الدور الذي تلعبه املعاييرالدولية
والنصوص التشريعية في أمنها وحمايتها ،وهذا من خالل دراسة تحليلية للمعيارين  27001 ISOو
 ،27002 ISOوتوضيح طرق أمن وحماية الوثيقة االلكترونية من خاللهما ،كما تتناول تحليل القانون
 04-15الذي يحدد القواعد العامة للتوقيع والتصديق اإللكترونين في الجزائر ،وتوضيح آلية حماية
الوثيقة اإللكترونية من خالل إعطاء مصداقية للتوقيع اإللكتروني.
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وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج سمحت لنا بوضع بعض االقتراحات الخاصة والتي
.تساهم في تحقيق أمن وحماية الوثيقة اإللكترونية

كلامت مفتاح ّية

 القانون،ISO27002  المعيار،ISO27001 الوثيقة اإللكترونية؛ أمن وحماية الوثائق اإللكترونية؛ المعيار
. التوقيع االلكتروني،15-04

Résumé
Cette étude vise à introduire le document électronique et à clarifier le rôle que jouent
les normes internationales et les textes législatifs dans leur sécurité et leur protection et
ce à travers une étude analytique des normes ISO27001 et ISO27002, et la clarification
des méthodes de sécurité et de protection du document électronique à travers elles.
L’analyse de la loi 15-04, qui définit les règles générales de signature et
d’authentification électroniques en Algérie, met en lumière le mécanisme de protection
d’un document électronique en donnant foi à une signature électronique.
L’étude a abouti à un ensemble de résultats important pour assurer la sécurité et
protection du document électronique.

Mots-clés
document électronique ; sécurité et protection des documents électronique ; norme
ISO27001 ; norme ISO27002 ; loi 15-04 ; signature électronique.

Abstract
This study aims to introduce the electronic document and clarifies the role that
international standards and legislative texts play in their security and protection, through
an analytical study of ISO 27001 and ISO 27002, It clarifies the methods of security
and protection of the electronic document through them.
Analysis of law 15-04, which defines the general rules for electronic signature and
authentication in Algeria, sheds light on the mechanism for protecting an electronic
document by giving credence to an electronic signature,
The study led to an important set of results to ensure the security and protection of
the electronic document.

Keywords
electronic document, security and protection of electronic document, ISO27001,
ISO27002, Law 15-04, electronic signature.
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